Numer wniosku:
/wypełnia Zespół Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa/
Data przyjęcia wniosku:

WNIOSEK O WYDANIE NOWEJ*/ZMIANĘ DANYCH* CZASOWEJ KARTY IDENTYFIKACYJNEJ
/ należy wypełniać pismem drukowanym /

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.

CZĘŚĆ A DANE OSOBOWE /wypełnia Pracodawca osoby, której wniosek dotyczy/
a) NAZWISKO
Miejsce
b) IMIĘ

na wklejenie
zdjęcia

c) PESEL lub DATA URODZENIA**
d) MIEJSCE URODZENIA

CZĘŚĆ B DANE O ZATRUDNIENIU /wypełnia Pracodawca osoby, której wniosek dotyczy/
a) NAZWA INSTYTUCJI / STANOWISKO OSOBY WNIOSKUJĄCEJ

b) SYSTEM PRACY

stały / zmianowy *

od godz. ................... do godz. ...................

c) ZATRUDNIENIE

stałe / czasowe*

od dnia .................... do dnia ...................

W przypadku inwestycji w porcie poprawność powyższych
danych potwierdza pracownik komórki organizacyjnej PL
Poznań – Ławica, odpowiedzialnej za realizację umowy

/imię i nazwisko pracownika PL Poznań-Ławica, tel. kontaktowy/

CZĘŚĆ C DANE DOTYCZĄCE ZAKRESU DOSTĘPU /wypełnia Pracodawca osoby, której wniosek dotyczy/
SEKTORY LOTNISKA:

[ C ] CARGO

[ D ] DROGI STARTOWE I KOŁOWANIA

[ S ] SORTOWNIA

[ G ] GRANICZNY, DROGI TECHNICZNE, BUDYNKI W STREFIE OPERACYJNEJ

[ P ] PŁYTY POSTOJOWE

[ W ] STREFA WYDZIELONA

[ K ] CATERING

[ E ] UPOWAŻNIENIE DO ESKORTOWANIA W STREFIE WYDZIELONEJ

NARZĘDZIA: N - kat. 1

kat. 2

kat. 3

kat. 4

wg Dodatku 1-A do Rozporządzenia Komisji (UE) 1998/2015i'

Wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia sektora P lub D:
Osoba odpowiedzialna, o której mowa w pkt. 14.9 IPPPii: …………………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko lub stanowisko, tel. kontaktowy/
Wnioskodawca: tel. kontaktowy: ..............................

……………….………………………………………………….
/data, pieczęć, podpis/

Oświadczam, że zostałam/-em pouczona/-y o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenie prawdy. Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w części A wniosku są zgodne z
prawdą.
OSOBA, KTÓREJ WNIOSEK DOTYCZY:
……………………………………………………………………………………………………………................/ data/ /czytelny podpis/

* niepotrzebne skreślić
** dotyczy cudzoziemców
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CZĘŚĆ D DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU /wypełnia Zespół Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa oraz Zespół Zarządzania Ochroną /
Data przyjęcia wniosku:
/DD-MM-RRRR/
Informacja właściwego terytorialnie Komendanta Oddziału Straży Granicznej: na podst. art. 186b i 188a ust. 4 Ustawy z dn. 3 lipca 2002 r
Prawo lotnicze z późn. zm. stwierdzono brak negatywnych przesłanek wobec osoby wymienionej we wniosku
dnia ………………….……………………. za pismem …………………………………………………………………
Potwierdzam:
a) prawidłowość wypełnienia wniosku o wydanie czasowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego oraz
kompletność zawartych w nim danych,
b) zgodności wskazanych we wniosku stref dostępu z miejscem wykonywania obowiązków służbowych (zob. § 19 ust. 3 KPOLC)
c) przejście szkolenia, o którym mowa w pkt. 14.3 IPPPv: …………………………………………………………………………………..
/numer zezwolenia/
d) aktualność sprawdzeń przeszłości do dnia ……………………………………
Podpis osoby przyjmującej wniosek:
/czytelny podpis albo pieczęć i podpis/

CZĘŚĆ E USTALENIA W SPRAWIE WYMAGANYCH SZKOLEŃ /wypełnia Zespół Zarządzania Ochroną/
Potwierdzam ważność:
a) szkolenia, o którym mowa w § 20 ust. 1 KPOLC, do dnia: ………………………………………………………,
b) instruktarzu z Instrukcji przepustkowej Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. oraz procedur zgłaszania
/data/

/czytelny podpis albo pieczęć i podpis wew.
instruktora szkolenia/

CZĘŚĆ F USTALENIA W SPRAWIE WYDANIA KARTY IDENTYFIKACYJNEJ
Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody* na wydanie czasowej karty identyfikacyjnej
/data/
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/data/
/czytelny podpis albo pieczęć i podpis Szefa ochrony lub Z-cy/

CZĘŚĆ G DANE DOTYCZĄCE KARTY IDENTYFIKACYJNEJ /wypełnia Zespół ESB/
Numer karty identyfikacyjnej ............................. - symbole ................................ - data ważności ……….................................
Numer elektronicznej karty Systemu Kontroli Dostępu………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
/data wydania/

/czytelny podpis albo pieczęć i podpis osoby wydającej/

WYDANO:
czytelny podpis albo pieczęć i podpis osoby odbierającej lub dane dotyczące korespondencji, za którą przekazano kartę identyfikacyjną
i Rozp. Komisji UE Nr 2015/1998 z dn. 05.11.15. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych
podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego
ii Instrukcja poruszania się pieszych i pojazdów na terenie PL Poznań- Ławica
iii We właściwych okienkach należy wpisać znak „X”
iv Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 31.07.12. w sprawie Krajowego Programu
Ochrony Lotnictwa Cywilnego (tj. Dz.U. 2016.1519)
v Instrukcja poruszania się pieszych i pojazdów na terenie PL Poznań-Ławica
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CZĘŚĆ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

/podpisuje osoba, której wniosek dotyczy/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako
RODO), informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy
Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610,
REGON 630981266, tel. +48 61 849-23-43, www http://www.airport-poznan.com.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: iod@airport-poznan.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie nowej czasowej karty
identyfikacyjnej portu lotniczego, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na terenie lotniska, realizacji Krajowego
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, przez co należy rozumieć
realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego, wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego
na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 68, 80 i 188a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze,
§ 23 załącznika do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (dalej: KPOLC).
4. Pani/Pana dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego
prawa np. Straży Granicznej, Policji, organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa
Cywilnego).
5. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres umożliwiający uprawnionym organom
przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Powyższe uprawnienia
można zrealizować kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail:
iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym (art. 23 KPOLC), konsekwencją niepodania danych będzie
brak możliwości rozpatrzenia wniosku i wydania czasowej karty identyfikacyjnej.
OSOBA, KTÓREJ WNIOSEK DOTYCZY:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/data/

/czytelny podpis/

Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: “Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
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